TEEMALEHTI

H E LSI NG I N

Rakennusmestarit
ja -insinöörit 2015

a
m
e
te

Kosteudenhallinta

SISÄLTÖ

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIT
JA -INSINÖÖRIT JÄSENLEHTI
Erikoisnumero, syksy 2015,
Kosteudenhallinta

7B • 2015

Toimittajalta

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA

H

elsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n vuotuinen Teemalehti
ilmestyy nyt seitsemännen kerran. Tämänkertainen teema, kosteudenhallinta, on aihe, joka koskettaa jokaista - myös muita kuin rakennusalalla toimivia.
Kun kosteudenhallinnasta puhutaan ja kirjoitetaan, on kyse valitettavan
usein epäonnistuneen kosteudenhallinnan seurauksena syntyneistä kosteusvaurioista ja niiden aiheuttamista sisäilma- ja muista ongelmista.
Teemalehden jutut ovat vain pieni kattaus rakentamiseen liittyvästä kosteudenhallinnasta. Tavoite on ollut kysyä ja katsoa, mitä on hyvä kosteudenhallinta ja miten se tehdään. Ilahduttavaa on, että vastauksia löytyy.
Tärkein keino tuntuu olevan yhteistyö. "Urakoitsijoiden, työmaamestareiden, ja suunnittelijoiden yhteistyö on kosteudenhallinnassa erittäin tärkeää",
korostaa myös rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä."
Kosteudenhallintaan liittyviä asetuksia ja säädöksiä on uusittu ja ollaan uusimassa. Teppo Lehtinen huomauttaa kuitenkin, ettei hyvä kosteudenhallinta
ole kiinni säädöksistä.
"Rakentamismääräyskokoelman vuoden 1998 kosteutta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa, C2:ssa, ei ole sinänsä mitään vikaa. Jos niiden mukaan
tehtäisiin, maailma olisi paljon parempi", hän toteaa.
C2:n uusimisessakin on hänen mukaansa pitkälti kyse siitä, että nyt uusitaan rakentamismääräyskokoelman tapa ja tyyli. Syynä on - ei enempää eikä
vähempää kuin -perustuslaki. Vuoden 2011 MRL:n uusimisen yhteydessä tehty perustuslain vaatimustenmukaisuustarkastelu näet osoitti muun muassa että ohjeiden tulee jatkossa olla selkeästi suosituksia ilman sitovuutta.
"Jatkossa vaatimukset esitetään asetuksissa. Rakentamismääräyskokoelma on nyt uudistumassa vuoden 2018 alkuun mennessä siten, että kokoelmasta tulee julkaisu, johon kootaan asetusten vaatimukset sekä näihin liittyviä ympäristöministeriön suosituksia”. Näin rakentajalle keskeiset tiedot löytyvät edelleen kokoelmasta.
C2:n uusimisen osalta ympäristöministeriössä on tehty paljon pohjatyötä ja
selvityksiä. Varsinaisen asetustekstin tekemiseen päästään vuonna 2016.
Lait ja asetukset on saatava ajan tasalle. "Kosteudenhallinnan haltuunottoon on tosin olemassa helppokin tapa,
joka ei vaadi edes valtavia infokampanjoita", Teppo Lehtinen huomauttaa: "Jos ja
kun kosteudenhallintaan liittyvät asiat ovat
mukana suunnittelu- ja urakkasopimuksisTyömaan kosteudenhallinta alkaa
sa, ne ovat riidattomasti kaikkien osapuolien tiedossa."
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Rantarakentamisessa kosteudenhallinta korostuu. Helsingissä
rakennetaan nyt paljon merenrannoille. Kalasatamaa vuonna 2013
kuvasi Sirkka Saarinen.
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Työmaan kosteudenhallinta
alkaa hankesuunnittelusta
S

ami Niemen mukaan kukaan ei
voi enää sanoa ”En tiennyt”, kun
puhutaan rakentamisen kosteudenhallinnasta. Tietoa hänen mukaansa
on, kunhan sitä käytetään. Peruslähtökohtana hän pitää sitä, että
rakennuttaja ymmärtää, suunnittelija osaa ja urakoitsija sitoutuu ja
hoitaa homman.

”Työmaan kosteudenhallinta alkaa hankesuunnitteluvaihees-

Tietoa on

yksikön päällikkönä työskentelevä Sami Niemi.

Hyvänä kosteudenhallinnan perusopuksena Sami Niemi pitää jo
vuonna 2011 julkaistua RIL 2502011 -julkaisua ”Kosteudenhallinta
ja homevaurion estäminen – menettelytavat suunnittelusta ylläpitoon”.
Ohje on hänen mukaansa käyttökelpoinen työkalu, joka kuvaa
suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessin kosteudenhallinnan näkökulmalta. Ohje esittää systemaattisia menettelytapoja ja ratkaisuja
kosteuden sekä kosteusongelman
hallintaan ja sitä kautta homevaurion estämiseen. Ohjeita annetaan
hankkeen eri vaiheisiin ja osatehtäviin eli rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen sekä ylläpitoon ja käyttöön.

sa, oli sitten kyseessä uudis- tai korjauskohde. Kosteudenhallinnan tärkeimmät asiat pitäisi listata viimeistään arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa.” Näin linjaa sekä teoriassa
että käytännössä työmaan kosteudenhallintaan paneutunut,
Vahanen-yhtiöissä rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut

Kosteudenhallinta
jo tarjouskyselyyn
”Ollaan uuden äärellä”, Samin Niemi
toteaa ja selventää: ”Jo tarjouskyselyvaiheessa tilaajan pitäisi pyytää
hinta haluamalleen suojaamiselle,
lämmittämiselle, yleensäkin kosteudenhallinnalle. Silloin kaikki ovat samalla viivalla ja tarjoukset vertailukelpoisia tältäkin osin. Niille urakoitsijoille, joilla kosteudenhallinta-asiat
ovat hanskassa, ei aiheudu siitä isoa
lisähintaakaan”, hän toteaa.
Entä suunnittelu? ”Rakenne- ja
arkkitehtisuunnittelijan pitää puolestaan miettiä entistä paremmin
myös työmaavaihetta suunnittele-
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Sami Niemi korostaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvä luo omalla toiminnallaan edellytykset kosteudenhallinnalle: ”Jos kohteelle määritellään aikataulu, jossa rakenteet eivät voi
teoriassakaan kuivua, voiko ongelmia kaataa kokonaan urakoitsijan harteille”, hän kysyy.
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Kalliita lattiaremontteja
tehty jopa turhaan

”H

yvät ja toimivat betonirakenteiden päällystysohjeet julkaistiin jo vuonna 2007. Niitä noudattamalla ongelmat vältetään - myös muovimatolla päällystettäessä. Ratkaisu on ohjeiden mukainen, oikein mitattu kosteusjakautuma, laadukkaat päällystemateriaalit,
normaali puhtaustaso eikä rakenteen pintaan tuoda liikaa kosteutta tasoitteella ja liimalla”, Sami Niemi vakuuttaa.
Hän korostaa, että betonin kosteustila on selvitettävä luotettavasti ennen päällystystä. ”Asiantuntemusta
kyllä löytyy, sertifioidut kosteudenmittaajat hallitsevat
rakenteiden kosteuskäyttäytymisen ja osaavat arvioida
rakenteen päällystettävyyden.”
Sisäilmamöröksi on usein nimetty muovimatto, josta

Betonin suhteellisen kosteuspitoisuuden mittaus näytepalamenetelmällä on tarkkaa käsityötä. Osaava mittaaja pystyy tuottamaan tarkkoja mittauksia olosuhteissa kuin olosuhteissa. Työmaan usein ainakin hieman epävakaat lämpöolot aiheuttavat
herkästi epätarkkuutta porareikämittauksiin ja ainakin tarkoissa
päällystyspäätöksissä kannattaa käyttää tätä tarkinta mittaustapaa. Kuva Heikki Hämäläinen, Pistesarjat Oy

4

hrmy

teema

on mitattu VOC-päästöjä. Sami
Niemen mielestä erittäin usein turhaan: ”Lattiapäällysteiden VOCpäästöt ovat vain pieni osa kokonaisuudesta. On tapauksia, joissa
pelkkien hyvin epämääräisten ja
vaikeasti tutkittavien muovimaton
VOC-mittausten perusteella on
päädytty mittaviin lattiaremontteihin. Todelliset sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät selvittämällä olisi
voitu välttyä koko remontilta tai rajata se pienelle alueelle. Ongelmana
on VOC-tulosten tulkinnanvaraisuus ja se, että aina löytyy jonkinlaisia pitoisuuksia, kun mittaamaan
ryhdytään.”
Hän korostaa, että korjaussuunnittelu edellyttää sekä rakennusfysiikan että materiaalien tuntemusta.
Korjaustavoissakin on kehittämistä.
Korjaukset pitää suunnitella vaurioasteen mukaan, ja rajauksiin pitää
olla toimivat keinot. Korjausrajaus
voidaan tehdä esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston rakennusterveysasiantuntijakoulutuksessa 2013 tehdyn Hanna Keinäsen opinnäytetyön
”Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin” menetelmien mukaisesti.”
Yhtenevät kosteusmittausvaatimukset saatiin vasta vuoden 2010
RT-korttiin, nyt ne ovat myös SisäRYL 2013:ssa. ”Kelvottomilla mittauksilla saadaan kelvottomia tuloksia: mittaussyvyys, mittauslämpötila, itse mittari, kauanko mittapää on
reiässä, montako mittausreikää ja
miten ne sijoittuvat”, Sami Niemi
luettelee yksityiskohtia, joiden on
kaikkien on oltava kunnossa, jotta
todella voidaan tehdä faktoihin perustuva päällystettävyyden arviointia.

Epämääräisen VOC-mittauksen perusteella koehuoneesta on revitty matto
pois ja heti oikein porukalla tultu toteamaan, että eihän tässä lattiassa mitään vikaa ole. Niin säästettiin tuhansia neliöitä lattiaa ja selvitettiin sisäilmaongelman todellinen lähde, joka
oli mineraalivillakuidut.
Kuva Vahanen-Yhtiöt
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Höyrynsulkukermi on toiminut jonkin aikaa ensimmäisenä vesikattona mahdollistaen ylimmän kerroksen rakenteiden kuivumisen alkamisen. Yläpohjan kevyet kosteusherkät rakenteet on hyvä tehdä sääsuojassa, jos työvaihe on yhtään pidempi,
eikä yläpohjaan myöhemmin pääse mahdollisia kastumisia paikkailemaan. Sääsuojassa saadaan aikaan myös paremmat
työskentelyolosuhteet tarkalle työlle. Tässä
teltta on ehdottomasti paikallaan.
Kuva Vahanen-Yhtiöt
malla vikasietoisia rakenteita. Ei
ylen määrin ulkoseinän liitoskohtia
tai eri materiaaleja, vaan lähtökohtaisesti selkeitä rakenteita, jotka on
nopea rakentaa ja helppo suojata.
Siis nopeasti runkovalmiita rakenteita, jolloin rakenteet saadaan nopeasti myös kuivumaan.”

Teltta tarpeen mukaan
Siis koko rakennus telttaan? Sami
Niemen mukaan ei yksioikoisesti:
”Huonoimmillaan huputuksesta voi
tulla valtava lisäkustannus, vaikkei sillä saavuteta mitään. Toisaalta on paljon kohteita, joissa suojauksesta on
iso hyöty, kuten vaativien katto-yläpohjarakenteiden rakentamisessa.”
”Ihanteellista olisi ajoittaa runkovaihe kesään-syksyyn. Vuodenajasta riippumatta runko on tärkeää
saada nopeasti ylös, ulkovaippa
umpeen ja lämmitys päälle. Tarvittaessa suojataan ja/tai rakennetaan
esimerkiksi väliaikainen ulkoseinä ja
käytetään väliaikaisia lämmittimiä,
jotta saadaan rakenteiden kuivuminen käyntiin. Lisäenergiakustannuksia kannattaa verrata kastumisen takia aiheutuviin ylimääräisiin
korjauskustannuksiin. Näennäissäästöt on nopeasti syöty jos esimerkiksi sisäilmaongelma puhkeaa
nuoressa talossa tai lattiapäällysteet irvistelevät”, hän huomauttaa.
Kun runko saadaan nostettua
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Joskus hyvinkin pieni asia vaikuttaa paljon. Höyrynsulkukermin lävistykset kannattaa tiivistää väliaikaisesti vaikka elastisella massalla. Jos näin ei tee, voi käydä
kuten toisessa kuvassa, jossa vesikattotyö
on viivästynyt ja sisävalmistusvaihetta on
tehty aikataulun mukaan väkisin. Lattiaa
varjellaan veden astioihin keräämisellä,
mutta kipsilevyistä vähintään syntyy hukkaa – eikä vaihtaminen ole ihan helppoakaan, kun talotekniikkaa on jo edessä. Kuvat Vahanen-Yhtiöt
ylös ja tehdään teltta päälle, päästään kastumisen kannalta rakentamaan hyvissä olosuhteissa muutenkin. Betonitalossakin yläpohjassa
on paljon muutakin kuin kivimateriaaleja, joiden kastuminen ja kuivattaminen voi aiheuttaa ongelmia.
Sami Niemi huomauttaakin, että
Suomessa osataan rakentaa kosteusvarmasti myös taivasalla. ”Kunhan läpikäydään koko rakenne. Mietitään etukäteen ja toteutetaan esimerkiksi rakenteiden aukotukset ja
vedenohjailut - jo ennen lopullisia
vesipellityksiä, jottei mahdollinen
sade pääse esimerkiksi eristetilaan.”

Korjaaminen maksaa
Hän korostaa myös, etteivät työmaan kosteudenhallinta-asiat ole
vaikeita. ”Enemmänkin asennejuttu.

Pressu tms. seinän yläpään yli olisi ollut todella helppo asentaa.
Nyt vesi valuu seinän sisään. ”Eikä kyllä ole nurkassa kerminostokaan yhtenäinen. Onnistuminen on pienestä kiinni”, Sami Niemi
toteaa. Kuva Vahanen-Yhtiöt

Kun kosteudenhallinta-asiat on
mietitty ajoissa ja niihin on varauduttu, toteutus ei ole vaikeaa eikä
myöskään kallista. Kääntöpuoli on
se, että kosteudenhallinnan laiminlyömisestä aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen on usein kallista.
Työnsä kautta Sami Niemikin
näkee paljon juuri ongelmatapauk-

Julkisivun vedenpitävyyden varmistamiseen kannattaa tehdä joskus väliaikaisiakin ratkaisuja. Tässä ei ole tehty muuta kuin vaahdotus ikkunoiden ympärille. Lämpöpatteri on päällä ja tarkoituksena on kuivattaa betonia, mutta toisin tapahtuu, kun ikkunapelti
puuttuu. Kuva Vahanen-Yhtiöt

sia, joissa selvitetään kosteusvaurion syitä ja etsitään korjausratkaisuja.
”Harmillista kaikin puolin”, hän
toteaa.” Erityisen harmillista on se,
että usein syntyy meheviä riitoja. Ja
paniikkiratkaisuja, joissa korjataan
turhaankin.
”Oman lisänsä kosteusvau-

riokeskusteluun, -todentamiseen ja
-korjaamiseen tuo se, että on vastattava myös ihmismielen kiristyneisiin vaatimuksiin”, Sami Niemi huomauttaa. Ylipäätään ihmiset ovat
nykyään herkempiä ja vaativat sisäilman laadulta entistä enemmän.
Sirkka Saarinen

Työmaalla

Kosteusvastaava ja kosteudenhallintapäiväkirja
Työmaalla pitää olla kosteusvastaava, joka raportoi ja neuvoo ja korjaa puutteita,
kuten suojauksia joskus ihan omakätisestikin.

”I

sommilla työmailla kosteusvastaavan tehtävä olisi
hyvä olla päätyö. Luontevasti sama henkilö voi hoitaa esimerkiksi työmaan puhtaudenhallinnan, joka erityistehtävänä on tullut työmaalle huomattavasti myöhemmin kuin kosteudenhallinta. Ei silti yhtään vähäisempänä”, Sami Niemi toteaa.
Työmaan toteutusaikataulu ja rakenteiden kuivumisaikataulu pitää hänen mukaansa aina sovittaa yhteen.
Mikään aikatauluohjelma ei automaattisesti hälytä, jos
betonirakenteen kuivumiselle jää toteutusaikataulussa
aikaa vain 7 viikkoa tarvittavan 20 viikon sijasta.
Mitä on tehtävissä? ”Pidentää toteutusaikataulua,
aikaistaa valuajankohtaa, myöhentää päällystämistä,
vaihtaa pintarakenne paremmin kosteutta kestäväksi,
nostaa lämpötilaa, käyttää nopeammin kuivuvaa betonia”, hän listaa joitakin keinoja.
Yksi hyvä käytäntö olisi hänen mukaansa se, että
suunnittelija rupeaisi esittämään kosteusmittausvaatimukset ja kuivuustavoitteet vaikkapa rakennekuvan ni-

miön yläpuolella näkyvästi korostettuna.
Kosteudenhallintapäiväkirja on Sami Niemen mukaan helppo ja tehokas tapa, jolla työmaan kosteusmittaukset pystytään suuntaamaan oikeisiin paikkoihin:
”Yksinkertaisesti mm. työmaan pohjakuva, johon päivittäin tai tarpeen mukaan esimerkiksi viikottain väritetään
paikat, joissa lattialla on lätäkkö. Toki pitää seurata
montaa muutakin asiaa. Kun lämmöt on saatu päälle,
riittää täsmäkosteusmittaus niihin paikkoihin, joissa oli
pisimpään lätäköt. Jos se on kuiva, muut osat ovat varmasti vielä kuivempia. Huomioitava on toki muutakin,
mutta tuo on yksi oleellinen.”
”Jotkut rakenteet ovat kuivumisen osalta kriittisempiä. Suunnittelijan asiantuntijana pitäisi nykyistä paremmin osoittaa ne suunnitelmissa, josta työmaa näkee ne
suoraan. Etukäteen pitäisi myös määritellä miten toimitaan, jos rakenne kaikesta huolimatta kastuu. Pitääkö
vaihtaa, pystytäänkö kuivattamaan, mitkä ovat rikit, jos
mitään ei tehdä”, hän ehdottaa.
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Muun muassa yllätyskäynnit ja uusi menettelytapaohje

TAVOITTEENA ENNAKOIVA
KOSTEUDENHALLINTA
Kuusi kaupunkia, mukana
myös Helsinki, teki syksyllä
2014 yllätyskäyntejä rakennustyömaille. Aiheena oli kosteudenhallinta. Helsingissä
127 tarkastetusta työmaasta
kymmenen sai määräyksen
tai huomautuksen puutteista.
Eniten puutteita oli asentamista odottavien rakennusosien suojaamisessa.

”T

Yli-insinööri Kai Millerin mukaan kosteudenhallinta on ollut korostetusti esillä katselmuksissa viimeisten kolmen vuoden aikana. ”Tilanne on parantunut, mutta lisäpotkua tarvitaan. Vaikka tuntuu tylsältä, pelkkä neuvonta ja kauniisti puhuminen ei riitä, vaan tietynlainen pelotekin, sanktiomahdollisuus pitää rakennusvalvonnalla olla. Eihän liikenteessäkään saa ajaa päin punaisia ilman sakkouhkaa”, hän vertaa.
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äällä Helsingissä uudet rantarakentamisalueet Kalasatamassa, Jätkäsaaressa ja Kruununvuorenrannassa ovat kosteudenhallinnan kannalta entistä vaativimpia. Myös rakennusten käyttäjät,
kuten mediakin ovat entistä valveutuneempia ja aktiivisempia: kastumistapauksista nousee heti iso haloo”, yli-insinööri Kai Miller Helsingin rakennusvalvontavirastosta perustelee, miksi kosteudenhallinta on
myös rakennusvalvonnassa entistä
enemmän framilla.
”Normaalien katselmuksien lisäksi jatkamme todennäköisesti
myös yllätyskäyntejä”, hän toteaa
mutta korostaa samalla, että tällaiset
yllätysiskut ovat vain yksi tapa parantaa kosteudenhallintakulttuuria.
”Julkisuuden kannalta ne ovat
tehokkaita, eihän kukaan urakoitsija
halua joutua huomautettavien listalle. Päätarkoitus on kuitenkin ohjata
kaikkia toimijoita ennakoivaan kosteudenhallintaan”, hän toteaa.

KALASATAMA

JÄTKÄSAARI
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Kireät aikataulut, pilkotut urakat
Kosteudenhallintaongelmiin on Kai
Millerin mukaan monta syytä. Rakennusvalvonnassa suurimmiksi
ongelmien aiheuttajiksi on havaittu
yhä kireämmät aikataulut ja yhä pilkotummat urakat. Myös rakennushankkeeseen ryhtyvän oma valvonta on monella työmaalla puutteellista.
Myös työnjohtajien muuttunut
rooli vaikeuttaa hänen mukaansa
työmaan kosteudenhallintaa: ”Työnjohdolla on entistä vähemmän aikaa
työn johtamiseen. Esimerkiksi vastaava työnjohtaja on nykyään monitoimikaveri, jonka aika menee työmaakopilla, puhelimessa ja palavereissa, vaikka esimerkiksi yhä kansainvälisemmäksi muuttunut työmaa tarvitsisi enemmän opastusta
itse työn tekemisessä ja ohjeiden
tulkinnassa.”

Uusi menettelytapaohje
Rantarakentamiskohteet ovat myös
kosteudenhallinnan kannalta vaativia. Helsingissä niille vaaditaan
erikseen nimetty rakennusfysiikasta
vastaava suunnittelija.
Kuvissa Kalasatamaa ja Jätkäsaarta
elokuussa 2015.

Helsingin rakennusvalvonta on jo
kolmena syksynä järjestänyt kosteudenhallintaan keskittyvän kutsuseminaarin. Kutsuttuina ja alustajina ovat rakennushankkeen osapuolet tilaajista urakoitsijoihin. Kai Mil-

lerin mukaan seminaarit ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi sekä tiedonvälityksen että yhteisen keskustelun aikaan saamisessa.
Helsingissä rakennusvalvonta
tarjoaa rakennushankkeeseen ryhtyvälle myös kättä pidempää. Vuoden 2014 lopulla julkaistu ”Rakentamisen aikaisen kosteudenhallinnan
menettelytapaohje” on ladattavissa
rakennusvalvonnan nettisivulla.
Tavoitteena on tukea ja neuvoa
rakennuttajia. Ohjeen mukainen
menettely on käynnistetty luvanvaraisissa uudiskohteissa.
”Valitsimme aluksi kohteiksi
asuinkerrostalot, koulut ja päiväkodit. Niissä rakennusvalvonta ottaa
kosteudenhallinnan esille suunnittelun alkuvaiheessa järjestettävissä
hankkeiden ennakkoneuvotteluissa.
Vaativiin hankkeisiin työmaalle nimetään kosteusvastaava”, Kai Miller kertoo.
Rakennuttajan pitää toimittaa lupahakemuksen liitteeksi rakennusvaiheen kosteudenhallintaa koskeva selvitys, jossa hän ilmoittaa kosteudenhallinnalle asetetut tavoitteet
sekä toimenpiteet ja resurssit, joilla
tavoitteet saavutetaan.
Selvityksen perusteella rakennusvalvonta kirjaa lupapäätökseen

Helsingin rakennusvalvontaviraston
seminaarissa esiin tulleita

KEINOJA riskien pienentämiseksi
• Rakennustyönaikaisessa vedenjakelussa voidaan hyödyntää
automatiikkaa, jolla estetään laajamittaiset vuotovahingot. Paineet lasketaan automaattisesti pois putkistoista työskentelyaikojen ulkopuolella ja vuodon sattuessa.
• Kosteusvaurioherkät materiaalit toimitetaan rakennukseen
vasta kun rakennusvaippa on vedenpitävä.
• Kevättalven hyviä kuivumisolosuhteita voi hyödyntää ajoittamalla kuivumisaikaa vaativat työvaiheet oikein.
• Kosteat tai märät lattia-alueet voi helposti kartoittaa pohjapiirustuksiin ja niiden kuivumista voi kartan avulla seurata tarkemmin.
• Kosteus- ja lämpöantureita voisi hyödyntää paljon nykyistä
laajemmin rakennusten olosuhteiden seuraamisessa niiden
käyttöaikana.
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Kosteudenhallinta - kuuden kaupungin yllätyskäynnit työmailla 5.9.2014
Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Jyväskylä

Päiväkodit
Koulut
Asuinkerrostalot
Julkiset
rakennukset
Liike- ja
toimistorakennukset
Pientalot
Kaikki yhteensä

Kohteita
kpl
7
9
77
15

Kirjallisia
määräyksiä, kpl
0
0
6
0

Huomautuksia
kpl
0
1
8
1

OK
kpl
7
8
63
14

8

0

1

7

79
206

2
8

7
19

64
179

tarpeelliset kosteudenhallintaa koskevat lupamääräykset
Olosuhdesuojauksen ja kuivumisen kannalta vaativissa hankkeissa
työmaalle pitää nimetä kosteusvastaava. Kosteusvastaava varmistaa
ja koordinoi, että selvitykseen kirjatut ja luvassa määrätyt toimenpiteet
tehdään. Kosteusvastaava toimii
tarkastusasiakirjan vastuuhenkilönä
rakennustyönaikaisen kosteudenhallinnan osalta.

”Palkatkaa hyvä valvoja”
”Rakennusvalvontaa”, Kai Miller
vastaa kysymykseen, ketä syytetään, jos työmaalla on kosteusongelmia.
”Meitä syytetään, mutta osoite
on väärä. Valvonta -nimestä huolimatta me emme valvo emmekä
myöskään tarkasta työmaata. Se ei
lain eikä edes käytännön kannalta
ole edes mahdollista: esimerkiksi
vuoden kestävällä työmaalla me
käymme keskimäärin kuusi kertaa
tunnin-kahden käynnillä. Lain mukaan meidän päätehtävämme on
varmistaa, että kohteen ilmoitetut
suunnittelijat ovat riittävän päteviä.
Luonnollisesti meitä kiinnostaa,
kuinka paljon rakennuttaja satsaa
omaan valvontaan. Rakennuttajan
valvojan nimeämiseen meillä ei kuitenkaan ole viranomaisena paukkuja. Voimme vain sanoa, että palkatkaa hyvä valvojia”, Kai Miller selventää.
Rakennesuunnitelmiin ja rakennusfysiikkaan liittyvät selvitykset on
toimitettava rakennusvalvontaan.

”Mutta me emme tarkasta niitä”,
Kai Miller korostaa.
”Lain mukaan meidän ei tarvitsisi edes avata niitä. Toki teemme
pistokokeita, otamme erityissuunnitelmanipusta jonkin teeman, johon
paneudumme. Jos ongelmia löytyy,
totta kai puutumme, muuta perusteellinen tarkastaminen on mahdotonta.”
Erityisen kosteilla alueilla, kuten
Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa
Helsingin rakennusvalvonta vaatii
erikseen nimetyn rakennusfysiikas-

”Kosteusvastaavan tehtäviin
kuuluu mm. että suojausten ja
kuivumisen varmistaminen on
riittäväsi suunniteltu ja suunnitelmia noudatetaan. Hänen
tehtävänään on reagoida poikkeamatilanteisiin ja huolehtia
kuivumista edistävien olosuhteiden luomisesta myös tällöin.
Hänen tulee myös huolehtia,
että kuivumisen todentamiseksi tehtävät mittaukset ja muut
mahdolliset toimenpiteet toteutetaan suunnitellussa laajuudessa ja että rakennuksen
kosteudenhallinnan tavoitteet
on saavutettu ja saavuttaminen
todennettu.”
Lähde: Helsingin rakennusvalvontaviraston menettelytapaohje rakentamisen aikaiseen
kosteudenhallintaan
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ta vastaavan suunnittelijan. Hän voi
olla kohteen rakennesuunnittelija,
mutta tarvittaessa myös eri henkilö.

CV:t ajan tasalle
Kai Miller huomauttaa, ettei suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyden toteaminen ole ihan helppoa:
”Uudet kesäkuun alussa voimaan
tulleet asetukset ja niitä tukevat ohjeet menevät opintoviikko ja -pistetasolle, joten pelkkä tutkintotodistus ei riitä. Myös kokemuksessa pitää näkyä kohteen vaativuus, ei
pelkästään
työskentelyvuodet
suunnittelutoimisto tai rakennusliike
nn:ssä. ”

Ulkopuolinen tarkastus
Mitkä sitten ovat rakennusvalvonnan keinot, jos jotain sattuu ja tapahtuu? ”Meidän työkalu on ulkopuolisen tarkastuksen määrääminen, jota käytämme aktiivisesti.
Ongelmatapauksessa meidän hyväksymämme ulkopuolinen tarkastaja käy paikalla, kartoittaa tilanteen
tarvittavin näytteenotoin, antaa korjausohjeet, seuraa että ne toteutetaan ja toimittaa vastuullisen tahon
loppukuittaamat dokumentit rakennusvalvontaan.”
Helsingin rakennusvalvonnassa
ei tilastoida, kuinka moni ulkopuolista tarkastuksista on määrätty
kosteuden takia. Kai Millerin mutu
-tuntuma on, että kastumisen takia
on määrätty maksimissaan kymmenen tarkastusta.
Sirkka Saarinen
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Rantaan ja veden päällekin

R

antarakentaminen voi rannan lisäksi ulottua myös veden päälle,
kuten Helsingin Lauttasaaren Merenkulkijanrannan seitsemän kerrostaloyhtiön ja maanalaisen autohallin
muodostamassa asuinkorttelissa.
Taloista kolme ulottuu osittain meren päälle.
Asuinkortteli valmistui kokonaisuudessaan vuonna 2014. Sen perustajaurakoitsija on YIT Rakennus

Oy. Kohteen arkkitehtisuunnittelija
on Arkkitehdit NRT Oy ja rakennesuunnittelija Wise Group Finland Oy.
Veden päälle rakentaminen merkitsi haasteita erityisesti jäänpaineen ja myrskytuulen takia. Myös
kosteusolosuhteet ovat rakenteille
vaativat. Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa säärasitusvaatimuksien
sekä stabiliteetti- ja dynaamisten
tarkastelujen osalta tehtiin tiivistä

yhteistyötä arkkitehti- ja rakennesuunnittelijoiden, Merentutkimuslaitoksen asiantuntijoiden ja laiturirakentamisen ammattilaisten kanssa.
Sääilmiöiden muutos näkyy Merenkulkijanrannassa myös varautumisena kasvavaan vedenpinnan
nousuun. Helsingin rantarakentamisessa se tarkoittaa nykyään alimman
tason sijoittamista vähintään kolme
metriä vedenpinnan yläpuolelle. - SS

Sääsuojausten suunnittelu, toteutus ja valvonta Helsingissä
Lähde: Rakentamisen aikaisen kosteudenhallinnan menettelytapaohje,
Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto, marraskuu 2014
Rakennuslupahakemuksen liitteeksi toimitettava:
• alustava riskiarvio (= olosuhdesuojaukseen ja kuivumisenhallintaan liittyvien kosteusriskien systemaattinen arviointi) tehty
• rakenteiden ja materiaalien kosteusherkkyys ja
kuivumiskyky arvioitu, jotta riskipaikat osataan
huomioida.
• vaatimukset suojaustasolle ja suojaussuunnitelmat
• kosteudenhallintasuunnitelmassa määritelty mitkä
rakennustuotteet ja rakenteet eivät saa kastua ja
mitkä ovat kuivatettavissa
• tehdäänkö täydentäviä kosteusherkkiä rakenteita
ennen kuin vaippa on vedenpitävä
• suojausten suunnittelussa määritelty suojausten
toimivuuden varmistaminen ja seuranta sekä toiminta, jos suojaukset pettävät
• reagointikyky säätilan muutoksiin (suojat nopeasti
päälle, säätilan seuranta)
• kosteudelle herkkien ja kosteana kuivumista hidas-
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•
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tavien materiaalien ja asennusten suojaus runkotyövaiheessa
suojaustavat esitetään suunnitelmissa, esim. kokonaan sääsuojan alla tehtävistä rakenteista selkeästi erottuva maininta suunnitelmassa
veden ja lumen ohjaus ja poistojärjestelmien suunnittelu
vaatimukset valmisosatoimittajien toimenpiteille ja
laadunvarmistukselle kosteudenhallinnan osalta
(valmisosien suojaukset, ontelolaattojen onteloiden vedenpoisto)
kastumisen laajuuden ja vakavuuden arviointi (laadunvarmistusjärjestelmässä menettelytapa ja osallistujat), ilmoittaminen rakennusvalvontaan
toimenpideperiaatteet sään aiheuttaman kosteusvahingon (kastumisen yleisemminkin) sattuessa
(vaikutukset kuivumisaikoihin ja tehostettuun kuivattamisen tarpeeseen, lisämittaukset

Puukerrostalo rakennettiin
kokonaan sääsuojassa
Kesän 2015 Asuntomessuilla Vantaan Kivistössä esiteltiin myös Euroopan suurin asuinkäyttöön tarkoitettu kerrostalo. Erikoista kohteessa oli myös se, että korkeimmillaan seitsemänkerroksinen talo rakennettiin kokonaan säältä suojassa.

V

antaan Kivistössä sijaitsevassa puukerrostalossa on
186 asuntoa. Kokonaisasuinpinta-ala on 10 120 m2.
Kohteen rakennuttajat ovat Suomen Vuokrakodit Oy ja
TA-Asumisoikeus Oy. Pääurakoitsija oli Rakennusliike
Reponen Oy.
Rakennusliike Reposen toimitusjohtaja Mika Airaksela on kertonut pitävänsä puukerrostalon rakentamista
sääsuojassa järkevänä. Puukerrostaloissa telttamainen
sääsuoja on hänen mukaansa välttämätön, sillä puutalossa kosteudenhallinta on huomattavasti betonitaloa haastavampaa. Puutalot eivät siedä yhtään rakennusaikaista
kosteutta ja materiaalien kuivaketju on varmistettava.
Vesivahinkojen riski pitää eliminoida jo suunnittelussa.

Asuntomessujen lehdistöpäivän sää huhtikuussa 2015 oli oiva
osoitus siitä, että rakentamaan joudutaan usein myös kosteissa
olosuhteissa. Elokuussa 2014 käynnistynyt puukerrostalo oli tuolloin jo noussut korkealle, kuten myös sen suojaus.
Kuva Anne Hassinen

Uutta tekniikkaa
Sääsuojauksessa käytettiin uutta tekniikkaa: Gibson
Tower -säänsuoja nousee ylöspäin samaa vauhtia rakennuksen mukana, sillä työtasot on varustettu sähkömoottoreilla. Samalla alhaalla vapautuu tilaa, sillä telineet eivät jää sinne esteiksi. Teltan koko on 65 x 28
metriä ja se siirretään vuorotellen rakennuksen eri lohkojen peitteeksi.
Nosturit kykenevät myös helposti nostamaan Kivistön kohteen 4 x 14-metrisiä seinäelementtejä, joten
perinteistä nosturia ei asennusvaiheessa tarvita. Vantaan PuuMera -kohteessa teltta oli kooltaan yli kaksi
kertaa suurempi aiemmin rakennettuun Heinolan PuuMeraan verrattuna.

Kuivaketju
Rakentamisen katkeamaton kuivaketju huomioitiin koko
prosessissa tehtaalta valmiiseen taloon saakka.
Passiivitalon rakenteet edellyttävät muun muassa,
että ikkunat ja parvekkeiden ovet asennetaan tehtaalla
valmiiksi eristettyinä ja erikoistiivistettyinä.
Kivistön kohteen puuelementit valmisti Vierumäellä
Koskisen Oy. Liimapuuta ja massiivipuuta tarvittiin tuo-

Sääsuoja nousi ylöspäin samaa vauhtia rakennuksen mukana. Teltan koko oli 65 x 28 metriä ja se siirrettiin vuorotellen rakennuksen eri lohkojen peitteeksi.
tannossa yhteensä noin 1500 kuutiota.
Elementit varastoitiin kutistemuovikalvoihin pakattuina talotehtaalla. Näin varmistettiin, että ne pysyvät kuivina ja puhtaina odottaessaan toimitusta työmaalle.
VVR Wood Oy toimitti Kivistön puukerrostaloon valmiita välipohjalaattoja sekä parveke- ja porraselementtejä. Myös ne pakattiin huolellisesti, jotta rakenteet säilyvät työmaalla kuivina vaativissakin varastointiolosuhteissa.
Sirkka Saarinen

12

hrmy

teema

Puuinfo ohjeistaa
olosuhdehallintaan
Olosuhdehallinnan periaatteet vaihtelevat valittujen rakennustapojen ja materiaalien mukaan.
Puuinfon lokakuussa 2014 julkaisemaan tekniseen tiedotteeseen on koottu suosituksia puurakentamisen olosuhdehallintaan suunnitelmista
rakennuksen käyttöön.
Esimerkiksi ennen työmaalle kuljetusta ”todennetaan, että tuotteilla on riittävä ja ehjä sääsuojaus. Tuotteet kuljetetaan työmaalle säältä suojattuna tai katetulla rekalla. Kuljetukset ajoitetaan siten, että välivarastointia ja siirtoja tarvitaan mahdollisimman vähän. Elementtiniput pitää olla
suojattu niin, että ne kestävät vettä.”
Varastointia työmaalla on puolestaan ”pyrittävä
välttämään suunnittelemalla toimitukset niin, että
elementit voidaan asentaa paikalleen mahdollisimman nopeasti toimituksen jälkeen. Elementtien ja muiden tuotteiden mukana tulevat sääsuojaukset pidetään ehjinä ja poistetaan vasta ennen
asennusta. Tuotteiden ja elementtien kunto ja
kosteuspitoisuus sekä sääsuojauksen eheys tarkistetaan tuotteita vastaanotettaessa. Ilman omaa
alustaa ja suojaa olevat tuotteet varastoidaan
suoralle alustalle, irti maakosketuksesta ja suojataan pressuin, ellei työmaalla ole valmista sääsuojaa kuten telttakatosta. Mikäli tuotteista kuten
esim. puutavaranipusta käytetään vain osa, käyttämättä jäävät tuotteet suojataan uudelleen. Suositellaan, että työmaalla säilytettäville rakennustarvikkeille on oma sääsuoja esim. katos.”
Asennustyöt suositellaan tehtäväksi säältä suojassa esimerkiksi teltassa.
”Työmaan osapuolet koulutetaan olosuhdehallinnan kannalta keskeisiin kysymyksiin. Tuotteiden ja
elementtien sääsuojat poistetaan tarvittavilta osin
vasta ennen asennusta. Paikalleen asennetut
tuotteet, liitokset yms. suojataan heti asennuksen
jälkeen, ellei rakennustyömaalla ole rakennusaikaista sääsuojaa esim. telttaa. Jo asennettujen
tuotteiden sääsuojaus poistetaan vasta ennen
seuraavan osan asennusta.”

Puukerrostalo
valmiina sekä
asuntomessuvieraita että tulevia asukkaita
varten heinäkuussa 2015.
Sisällä puusta
kertovat ainakin porraselementtien alapuolet.
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”Sääsuojaukset poistetaan vasta kun rakennus/
rakenne on valmis ottamaan vastaan normaalin
käytön aikaisen säärasituksen. Rakenteiden kosteuspitoisuus mitataan ja dokumentoidaan ennen
pinnoitteiden asennusta. Pinnoitteita ei asenneta
ennen kuin rakenteet ovat riittävän kuivat.”
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Yksi elementtirakentamisen etu on se että elementit tehdään kuivissa olosuhteissa. Edun säilyttäminen edellyttää hyvää kosteudenhallintaa myös varastoinnissa, kuljetuksessa ja asennuksessa. Kuvat Parma Oy

Hallitusti suunnittelusta asennukseen

Kosteusvarmasti
betonielementeistä
Betoni sinällään sietää hyvin
kosteutta. Betonielementissäkin on kuitenkin sekä valmistuksessa että rakennustyömaalla rakenteisiin sitoutuvaa kosteutta. Kastuminen
varastointi-, kuljetus- tai
asennusvaiheessa hidastaa
betonin kuivumista. Kuivattaminen aiheuttaa lisäkustannuksia, vaikuttaa aikatauluihin ja laiminlyötynä voi aiheuttaa vaurioita betoniin kosketuksissa oleviin kosteusherkkiin materiaaleihin.

”B

etonielementtirakenteen kosteudenhallintaa ei tehdä yhden pöydän ääressä, vaan siihen
vaikuttaa koko rakennushankkeen
ketju suunnittelusta asennukseen”,
toteaa diplomi-insinööri Heikki
Aapro Parma Oy:stä.
Vaativinta ja vaikeinta betonielementtien kosteudenhallinnassa on
hänen mukaansa juuri sen kattavuus: ”Suunnitteluratkaisut, suojaukset valmistuksessa, kuljetuksessa, varastoinnissa ja asennuksissa,
valvonta.”
”Jos joku ontuu, lopputulos ontuu. Vaikka tehdas pitää elementin
kuivana asennukseen asti, se ei
auta, jos elementti sitten asennuksessa kastuu. Ja päinvastoin: valmiiksi märkä elementti ei asennuksessa muutu kuivaksi. Kokonaisuus
pitää hallita yksityiskohtia myöten.
Se tarkoittaa tietoisuuden lisäämistä ja sitä että jokainen osapuoli sitoutuu tekemään oman vaikutusvaltansa puitteissa asiat oikein.”
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Betonirunko ei tarvitse telttaa
”Betonirunkoinen talo kestää kosteutta, se vain pitää hallita ja kosteus
poistaa rakenteista hallitusti. Betonirunkoista taloa ei tarvitse rakentaa teltassa”, Heikki Aapro toteaa ja
painottaa sanaa hallinta: ”Se tarkoittaa suunnittelua, toteutusta,
kuljetusta, varastointia, työmaata.”
”Pääsääntö elementtien suojaamisen osalta on se, että ne suojataan”, Heikki Aapro toteaa. Yleensä
asiakas vaatii suojaamaan elementtien yläpäät, mutta poikkeuksiakin
esiintyy. Syynä voi olla joko tilaajan
tietämättömyys tai tietoinen riskinotto.

Tuoteryhmäohjeen päivitys
Heikki Aapro ei vähättele elementtitehtaan vastuuta ja mahdollisuuksia
kosteudenhallinnassa, päinvastoin:
”Yksittäiset yritykset ovat ottaneet
myös kosteudenhallinta-asiat tosis-
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Sandwich- ja tehdasrapatun elementin eristeen suojaaminen. Kuvat Parma Oy

saan jo useamman vuoden ajan.
Nyt myös koko alalle on saatu yhtenäiset päivitetyt vaatimukset, jotka
on kirjattu Inspecta Oy:n Tuoteryhmä 15 -ohjeeseen. Olin itsekin aikanaan muotoilemassa sen vaatimuksia. Nyt Betoniteollisuus ry:n työryhmässä vaatimuksia sisäänajetaan koko alan käytännöksi.”
Tuoteryhmäohje on vaatimusasiakirja betonielementtien valmistajille. Vaatimustaso on niissä saatu
sellaiseksi, että se nostaa laajalla
mittakaavalla koko alan tasoa. Yhtenäisten pelisääntöjen ansiosta
suojaukseen tiedetään varautua
myös kustannusmielessä.
Tuoteryhmäohjeet tuovat mukanaan myös kolmannen osapuolen

tarkastuksen ja ne puolestaan
sanktiot. Pahimmillaan laiminlyönti
aiheuttaa ylimääräisen tarkastuksen
ja tuhansien eurojen kustannukset.

”Kaikki vaikuttaa kaikkeen”
Entä Parmassa? ”Meidän käytäntöihimme Tuoteryhmä 15 ohjeet eivät tuo juurikaan muutoksia. Esimerkiksi ontelolaattojen kosteudenhallinnasta, vesireikien poraamisesta sekä tehtaalla että työmaalla,
meillä on ollut jo pidempään hyvät
ohjeet”, Heikki Aapro kertoo.
Elementtitehtaan kannalta hän
nostaa isoksi asiaksi tehdasvarastoinnin. Kaikkien tuotteiden varastoiminen katon alla edellyttää yri-

tykseltä isoja investointeja.
Hän palaa taas siihen, että kosteudenhallintaa voi ja pitää lähestyä
monelta kantilta. ”Suunnittelusta se
lähtee. Ammattitaitoisen suunnittelijan pöydältä lähtevät rakenteet,
jotka sietävät myös kosteutta. Vesi
ei jää niihin seisomaan, vaan poistuu hallitusti rakenteesta.”
Hän kertoo esimerkin siitä kuinka
kaikki vaikuttaa kaikkeen: ”Elementin suojaus sinällään on helppoa:
vedetään muovi elementin päälle
kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.
Työmaan kannalta on kuitenkin ehdottoman tärkeää suunnitella myös
jatko eli tuhansien suojamuovineliöiden suunniteltu käsitteleminen.”
Sirkka Saarinen

Elementtitehtaan mahdollisuudet rakennusosien suojauksessa
Lähde: Heikki Aapro, Parma Oy
Julkisivuelementit
• Detaljikehitys
• Eristeen suojaaminen
		 • Sw-elementit
		 • Tehdasrapatut elementit
• Eristeen valinta
• Tutkimus ja kehitystyö
		 • Kosteustekniset tutkimukset
		 • Seinärakenteen tuuletus
• Tehdasvarastoinnin kehittäminen
		 • Raaka-aineiden varastointi
		 • Tuotevarastot (kattaminen ja varastointi sisällä)
• Alan yhteisten vaatimusten kehittäminen (Inspectan tuoteryhmäohjeet TR15)
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VESI POIS onteloista
Ontelolaattojen onteloihin jäänyt kosteus poistuu laattaan porattujen vesireikien kautta. Joskus tosin ei. Silloin onteloihin jäänyt vesi
värjää kattoa tai voi pahimmillaan lorahtaa asukkaan niskaan.

”K

estämätöntä”, DI Heikki Aapro
Parma Oy:stä toteaa. ”Meidän
pitää tietää - ja onneksi me tiedämmekin, miten ongelma vältetään.”
Ontelolaatan onteloiden kosteus
poistuu onteloihin tehtyjen vesireikien kautta. Ontelo ei kuitenkaan
aina ole yhtenäinen aukko. Siinä voi
olla tartuntoja yllättävissä kohdissa
tai päätyjen täyttövalu on voinut
valua ajateltua pidemmälle onteloon. Jos vedenpoistoreikä on porattu umpibetoniin, onteloon jääkin
vettä.
”Suunnittelija tekee vesireikäkaavion, valmistaja vastaa siitä, että

reiät on tehty ja tilaaja tarkistaa.
Parma ohjeistaa asiakasta vesireikien teossa. Nettisivuillamme
olevat valmiit ohjeet ovat osoittautuneet toimivaksi tavaksi”, Heikki
Aapro kertoo.
Seuraava steppi on hänen mukaansa valmistaa yksittäisten laattojen sijasta laatastoja, ”Joka sisältää holvin vedenpoistamisen kokonaissuunnitelman työmaan kosteussuunnitelman liitteeksi.”
Sirkka Saarinen
Kuvat Parma Oy

Vesireikien poraus tehtaalla: yläpuolinen
poraus tuoreeseen betoniin ohjuria käyttämällä.

Ontelolaattojen
kosteudenhallinta
Lähde: Heikki Aapro Parma Oy
• Detaljikehitys ja
rakenneratkaisut
• Vesireikien poraus
		• Työnjako
		• Ohjeistus
		• Poraussuunnitelma
			laatastosuunnittelun
			yhteydessä
				 Kerros / projekti;
					osaksi työmaan
					kosteuden					hallinta					suunnitelmaa
				 Toteutus ja
					valvonta
• Alan yhteisten vaatimusten
kehittäminen
(Inspectan tuoteryhmäohjeet TR15)

Vesireikien poraus tehtaalla: alapuolinen
poraus kovettuneeseen betoniin.

Vesireikien poraus tehtaalla eristettyyn
laattaan.

Vesireikien poraus työmaalla: alapuolinen
poraus kovettuneeseen betoniin.

Parman ohje tilaajalle.
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Asumisterveysasetus uudistui

Sisäilma-asiantuntijoille pätevyysvaatimukset
Sosiaali- ja terveysministeriön uuden asumisterveysasetuksen tärkein uudistus on terveydensuojeluviranomaisten apuna käytettävien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset.

S

osiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden
pätevyysvaatimuksista astui voimaan 15.5.2015.
Pätevyysvaatimuksilla varmistetaan, että asiantuntijoilla on riittävä
pätevyys arvioida rakennusten kosteus- ja homevaurioista sekä muista
sisäilmaongelmista johtuvia tekijöitä.
”Kuka tahansa ei enää voi tutkia
asunnossa epäiltyä terveyshaittaa.
Nyt ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tehtävään soveltuva tutkinto, alaan liittyvää työkokemusta ja
asetuksessa vaadittua lisäkoulutusta sisäilma-asioista. Lisäksi asiantuntijoista tehdään julkinen rekisteri
eli tiedot ovat kaikkien löydettävissä”, sanoo Tuula Syrjänen Allergiaja astmaliiton ja Hengitysliiton si-

säilma- ja korjausneuvonnasta.
Pätevyysvaatimusten lisäksi
asumisterveysasetuksella säädetään toimenpiderajoja muun muassa tupakoinnin naapureille aiheuttamille haitoille.
”Sisäilma- ja korjausneuvontaan
tulee tasaisin väliajoin kyselyjä siitä,
miten tupakansavuongelman voisi
todentaa asunnoissa. Vanhan asumisterveysoppaan mukaan asian
selvittäminen vaati usein sisätiloissa
tehtäviä mittauksia. Nyt uuden asetuksen myötä toistuvasti esiintyvä ja
aistinvaraisesti tunnistettava tupakansavu voidaan jo todeta terveyshaitaksi”, Tuula Syrjänen kertoo.
Asetuksessa säädetään toimenpiderajat myös mikrobivaurioille,
terveydensuojelun näkökulmasta
riittävälle ilmanvaihdolle sekä kemiallisten tekijöiden pitoisuuksille.

Työmaan kosteudenhallinta:

MÄRKÄTILAT

Märkätiloissa käytetään VTT:n sertifikaatin mukaista
vedeneristysjärjestelmää ja asentajina sertifioituja asentajia ja sen on täytettävä C2 vaatimukset. Vedeneristysjärjestelmässä on vedeneristeen lisäksi hyväksytty sen
yhteydessä käytettävät lattiakaivot ja muut liittyvät osat.
Sertifioiduissa vedeneristysjärjestelmässä järjestelmän
osat kuten lattian ja seinän vedeneriste toimivat yhdessä muodostaen kokonaisuuden. Eri järjestelmien tuotteita ja menetelmiä ei saa sekoittaa keskenään.
• Märkätilojen rakenteet tehdään ensisijaisesti kivipohjaisista materiaaleista.
• Vesieristystä käytetään kauttaaltaan kaikkien niiden
tilojen lattioissa ja seinissä, joissa on lattiakaivo.
• Vesieristeenä käytetään materiaalia, jonka soveltuvuus käyttötarkoitukseensa on luotettavin testein
osoitettu.
• Vesieristemateriaalin ja lattiakaivon yhteensopivuus
tulee olla varmistettu etukäteen.
• Vesieristystyön suorittamiseen kiinnitetään erityistä
huomiota.
Lähde: Sisäilmayhdistys ry
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Toimenpiderajojen soveltaminen
edellyttää viranomaisilta ja asiantuntijoilta paitsi mittausosaamista,
myös haitan kokonaisarviointia sekä
riskinarviointiin liittyvää osaamista.
Asiantuntijapätevyys vaatii muun
muassa rakennusfysiikan, kuntotutkimusmenetelmien, juridiikan, sisäympäristön epäpuhtauksien ja
olosuhteiden, rakennustuotannon
ja ilmanvaihdon osalta.
Rekisterin
rakentamisesta,
asiantuntijoiden kouluttamisesta ja
opintosisältöjen tarkasta määrittelystä vastaavat VTT Expert Service
ja FISE. Asiantuntijoiden osaamisvaatimukset liittyvät erityisesti rakennusterveyteen ja kosteusvaurioihin, joiden arviointiin ja korjaussuunnitteluun on tulossa eri pätevyystasoja kuntotutkijasta rakennusterveysasiantuntijaan.
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VTT:n myöntämät sertifikaatit ja tuotehyväksynnät julkaistaan hakukoneessa VTT-todistus.fi.
Henkilösertifiointi varmentaa, että sertifioitu
henkilö osaa harjoittaa ilmoittamaansa toimintaa.
Myöntämisen perusteena ovat: valmentava koulutus, kirjallinen tentti ja näyttökoe. Voimassaolon edellytyksenä on raportointi- ja täydennyskoulutusvaatimusten täyttyminen.
Voimassa olevia märkätilahenkilösertifikaatteja
oli syyskuussa 2015 yhteensä 5056 kappaletta.
Märkätilatöiden valvojia 196 ja märkätilojen vedeneristäjiä 4861.
Tuotesertifikaatteja laaditaan rakentamisen
tuotteille ja tuotejärjestelmille sekä kotimaan että
viennin tarpeisiin. Sertifiointi tukee ja tarvittaessa
täydentää vähimmäisvaatimustason osoittavaa
CE-merkintäjärjestelmää.

Asuntomessuilla

KOSTEUSTURVATALO

Yksi kesän 2015 asuntomessujen omakotitaloista oli Passiivikivitalojen Kosteusturvatalo.
Siinä on nimensä mukaisesti korostettu sekä energiatehokkuutta että kosteudenhallintaa.

P

inta-alaltaan 164 m² omakotitalon näytteilleasettaja oli Passiivikivitalot.fi. Energialuokka on A ja
E-luku 88. Arvioitu vuotuinen lämmitysenergiankulutus on noin 5 500
kWh. Runkomateriaalina on kivi,
paikalla valettu Neopor-valumuotti
ja lämmitysjärjestelmänä tulilattia takkalämmitys.

"Kuivattaa itse itsensä"
Kosteusturvatalo on Tampereen
teknillisen yliopiston TTY:n kosteus-

seurantakohde. Talo kuivattaa itse
itsensä uudella patentoidulla järjestelmällä, joka ehkäisee kosteusvahingot.
Lattian ilmalämmitysputkisto
korvaa perinteisen vesikiertoisen
lattialämmityksen. Lattian betonivaluun on upotettu rei’itetty, sukalla
suojattu putki. Huoneiden lämmitysilma kiertää myös lattian putkissa ja kuivattaa laattaa.
Lämpö otetaan takan savupiipusta ja johdetaan suljettuun lattian
ilmalämmitysputkistoon ja talon

käyttövesivaraajaan. Takasta lämpö
ohjataan lattioihin puhaltimella putkia pitkin, jotka kulkevat takkasydämen ympärillä. Savukaasuja putkiin
ei viedä, vaan puhdas ilma kulkee
suljetussa ilmapiirissä. Viilennyt ilmaa palaa takaisin lämpiämään sydämen ympärille. Savukaasut poistuvat omaa hormiaan pitkin.
Patentoidun ilmakiertoisen järjestelmän etuna on, että lattiarakenteiden kosteutta voidaan seurata
rei’itetystä putkista palaavan ilman
kosteutta mittaamalla.

VUOTOVAHINKOJEN
taustalla yhä useammin asennusvirhe
Vakuutusyhtiöiden korvaamien vesivahinkojen taustalla on
yhä useammin huolimattomasti tehty putkiliitos. Asennustekniikan kehittyessä markkinoille on tullut useita puristustekniikkaan perustuvia putkien liitosmenetelmiä, joiden tekeminen vaatii ammattitaitoa. Asennustöiden luvanvaraisuus varmistaisi asentajan osaamisen.

V

irheellisesti tehtyjen puristusliitosten aiheuttamat vesivahingot
ovat määrällisesti jo ohittaneet väärin tehdyt astianpesukoneventtiilien
liitokset, joka oli pitkään yleisin vuotovahinkojen aiheuttaja. Puristusliitosten riesana on se, että huonosti
tehty liitos ei aina paljastu vesijohtoverkoston painekokeessa. Huolimattomasti tehty liitos voi irrota
vasta vuodenkin kuluttua asennuksesta.
"Puristusliitokset itsessään ovat
toimiva ja luotettava liitosmenetelmä. Ongelma johtuu nimenomaan

asennuksen aikana tehtävistä virheistä. Niistä yleisin on se, että liitosta ei puristeta loppuun asti. Kyseessä on joko osaamattomuus tai
välinpitämättömyys. Ohjeiden mukaisesti tehtynä puristusliitos on
luotettava menetelmä", asiantuntija
Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset
Urakoitsijat LVI-TU ry:stä kertoo.

Luvanvaraisuus pienentäisi riskiä
Puristusliitokset ovat kasvattaneet
suosiotaan, koska ne ovat nopeita
ja siistejä asentaa. Yksittäisen lii-
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LVI Tekniset Urakoisijat LVI-TU ry:n kannanoton mukaan vuotovahinkojen vähentämiseksi asennushenkilöstöltä tulisi aina
vaatia LVI-alan ammatillinen peruskoulutus. Parasta olisi, jos vaatimus olisi kirjattu
rakentamista koskeviin kansallisiin säädöksiin. Kuva LVI-TU ry
toksen hinta on kilpailukykyinen
verrattuna perinteisiin puserrusliitoksiin. Erityisesti korjausrakentamisessa asennuksen siisteys ja
työn aikainen paloturvallisuus tekevät niistä houkuttelevan vaihtoehdon.

hrmy

teema

Passiivikivitalojen Kosteusturvakodin lattiassa kiertävät suljetut ilmapiirit huonekohtaisesti. Niiden kautta talo lämpiää ja tuulettuu. Lattiarakenteiden kosteutta voidaan
seurata rei’itetystä putkista palaavan ilman
kosteutta mittaamalla. Kuva ennen lattiavalua.

Muiden vuotojen varalle taloon
on asennettu kosteustunnistimet ja
magneettiventtiilit, jotka tarvittaessa katkaisevat vedensyötön automaattisesti.

Kattava seuranta
Talossa voi reaaliajassa seurata lattioiden kosteuden lisäksi myös esimerkiksi lämpöenergian ja sähkön
kulutusta tai auringon tuottaman
lämpimän käyttöveden määrää.
Kokonaispäästöissä talo oli hiili-

"Vahinkojen
vähentämiseksi
asennushenkilöstöltä tulisi aina
vaatia LVI-alan ammatillinen peruskoulutus. Parasta olisi, jos vaatimus
olisi kirjattu rakentamista koskeviin
kansallisiin säädöksiin. LVI-asennustöiden tulisi siis olla luvanvaraisia. Kansalaisten terveyteen ja
omaisuuteen kohdistuvat vaarat
ovat jo niin isoja, että se on täysin
perusteltua, Mäkinen toteaa.

jalanjäljeltään kaikkein pienin Vantaan asuntomessualueella. Kun mitataan yksikköpäästöt neliötä kohden, talo tuli vertailussa neljänneksi.

Järjestelmän on kehittänyt Passiivikivitalot yhdessä valmistaja Tulilattia Oy:n kanssa. Tulilattioita on jo
noin sadassa talossa.

KAMPIN KAPPELI
rakennettiin sääsuojassa

Korvausmäärät kaksinkertaistuneet
Finanssialan keskusliiton tietojen
mukaan vakuutusyhtiöt maksavat
vesivahingoista johtuvia korvauksia
vuosittain lähes 160 miljoonan euron verran. Vuosituhannen alussa
vastaava korvaussumma oli noin 80
miljoonaa. Vuotovahingoilla on kansallisesti iso merkitys. Vakuutusyhtiöiden maksamista korvauksista
aiheutuvat kustannukset siirtyvät
nousevien vakuutusmaksujen kautta kaikkien suomalaisten maksettaviksi.
"Nämä ovat turhia kustannuksia,
jotka olisivat helposti ehkäistävissä
varmistamalla asennushenkilöstön
osaaminen", Mäkinen summaa.
- SS
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Sääsuoja voi olla tällainenkin: puurakenteinen Kampin kappeli Helsingin ydinkeskustassa rakennettiin kosteuden hallitsemiseksi sääsuojassa, joka suljettiin heti rungon
pystytyksen jälkeen. Kappeli valmistui vuonna 2012.
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Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry
• Yhdistys on perustettu vuonna 1906, sillä on noin 1500 jäsentä. Yhdistys on valtakunnallisen
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n suurin jäsenyhdistys.
• Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, jonka tarkoitus on ylläpitää ja edistää jäsentensä
ammattitaitoa ja kehittää rakentamisessa ja kiinteistöalalla työskentelevien toimihenkilöiden
yhteistyötä. Yhdistys järjestää mm. ammattiin liittyviä edullisia koulutustilaisuuksia jäsenilleen.
• Yhdistyksen jäsenten käytössä on jäsenhintaan kaksi vapaa-ajanasuntoa Jämsän Himoksella
sekä koulutus- ja virkistyspaikka Kallioniemi Helsingin Laajasalossa. Yhdistys kannustaa
jäseniään myös liikkumaan ja kulttuurielämyksiin tarjoamalla heidän käyttöönsä liikunta- ja
kulttuuriseteliedun.
• Yhdistys toimii Rakennusmestarien talossa Helsingissä osoitteessa
Fredrikinkatu 51–53 A, 00100 HELSINKI, puh. (09) 646 343, sähköposti info@hrmy.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.hrmy.fi

YHDISTYKSEN ALAOSASTOT

YHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 2015

Mestari-Laulajat ry
Rakennusmestarikeilaajat ry
Rakennusmestariklubi ry
Helsingin Rakennusmestariveneilijät
HRV ry
Ampujat
Golf
Hiihto- ja yleisurheilu
Kalakerho
Kallioniemi
Kulttuuri- ja perinnekerho
Laskettelu
Lentopallo
Mailapelit
Nuorten kerho
Rakennusmestarien Rouvat
Rakennusmestariveteraanit
Suunnistus
Uinti ja sukellus

Puheenjohtaja Hannu Vehviläinen
1. varapuheenjohtaja Rami Järvinen
2. varapuheenjohtaja Timo Saarikko
Heikki Autio
Reino Holappa
Harri Holopainen
Niilo Hämäläinen
Kari Mikonsaari
Tommi Peuhkuri
Tapio Päiväläinen
Martti Saarinen
Jari Tiimonen

